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Ansökan om undantag från förkunskapskrav
Gäller endast för programstudenter på Högskolan i Borås
Fylls i av studenten * = obligatorisk uppgift
Blanketten skickas till: Högskolan i Borås,
Studentexpeditionen, 501 90 Borås eller
lämnas till: Studentexpeditionen, B3

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) *
Efternamn *

Telefon- / mobilnummer

Förnamn *
Adress
Postnummer

Ort

E-post (studentkonto SXXXXXX) *

@student.hb.se

Uppgifter om sökt kurs m.m.*
Kursens namn och kurskod
Ej avklarad kurs/kurser/prov som är förkunskapskrav till den sökta kursen

Motivering till att jag har den kunskap som behövs för att klara kursen trots att formella förkunskapskrav saknas

Jag studerar följande program

 Ladokutdrag bifogas *   

(Ska vara Ladokutskrift UT10, kan hämtas på Studentexpeditionen)

Ort, datum och studentens underskrift *

Regler
Förkunskaper för att läsa kursen finns på respektive kursplan. Ansökan
om undantag från förkunskaper beslutas av studierektor eller motsvarande. Resultatintyg och motivering ligger till grund för beslut.

Ärendets gång
• Student ansöker om undantag från förkunskapskrav och lämnar
blanketten till Studentexpeditionen.
• Beslut fattas av studierektor eller motsvarande.
• Blanketten lämnas till administrationen som meddelar studenten.

BESLUT

Information om behandlingen av
personuppgifter
De uppgifter som du lämnar om dig själv i samband med din ansökan
kommer att behandlas av den personal vid högskolan som har till uppgift att handlägga dessa ärenden, i syfte att handlägga ärendet. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES och bevaras.
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som
sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen (allmänt
intresse).
Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och
vilka rättigheter du har på högskolans webbplats, http://www.hb.se/
dataskydd.

Fylls i av högskolan

Bifall. Du beviljas undantag från förkunskapskraven till den sökta kursen.
Registrerat i Ladok (datum och signatur):
Avslag. Din ansökan om undantag från förkunskapskraven avslås.

Motivering till beslut (obligatoriskt vid avslag)

Datum och beslutsfattarens underskrift

Namnförtydligande och tjänstetitel

Beslutet har meddelats studenten (datum och signatur):

Överklagan. Ett avslag kan du överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagan ska vara skriftlig.
I skrivelsen anger du vilket beslut som ska överklagas, den ändring i beslutet som du begär samt varför ändringen begärs.
Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till Registrator, Högskolan i Borås,
501 90 Borås. Skrivelsen ska ha inkommit till Högskolan i Borås, inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.
För mer information, kontakta Studentexpeditionen på Högskolan i Borås, tel: 033-435 40 00.
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